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Kvartärgeologisk landskaps-
analys

Erika Modig & Magnus Hellqvist

Inledning

Den kvartärgeologiska bakgrunden och utvecklingen har mycket stor betydelse för 
landskapet, markytans former och avsättningar i Sverige. Det är ett resultat av åter-
kommande istider (glaciationer) som täckt Skandinavien och den postglaciala ut-
vecklingen som Östersjöns utveckling och landskapsförändringar under postgla-
cial tid. Det har även stor betydelse för både människors förutsättningar i landska-
pet i förhistorisk och historisk tid och för de förhållanden en plats innebär i sam-
band med arkeologiska utgrävningar.
	 Uppland	och	Uppsala	är	tydliga	exempel	på	detta	och	där	finns	omfat-

tande avsättningar från olika processer och perioder och landskapet har föränd-
rats radikalt från istäckt, till sjö- och havsyta, en skärgårdsmiljö och slutligen 
landområden. Människor har fått anpassa sig till en ständigt förändrad havsyta, 
där landhöjningen skapat och fortfarande skapar nya landområden.
Ser man till Sverige som helhet är Uppland det område som senast blivit torrlagt 
från havet. Detta är dock inte helt sant i sin helhet, då landytor skapats tidigare 
både norrut och västerut i Uppland. Landhöjningen påverkar generellt i riktning 
mot öster, så nya områden torrläggs hela tiden åt det hållet. Dock kan det framhål-
las att Uppsalaområdet är mycket ungt som landyta i jämförelse med övriga områ-
den i Sverige, där slättområdena runt Uppsala börjar bli landområden för runt 
2 500-3 000 år sedan.

En faktor som har stor inverkan på förhållanden vid arkeologiska undersök-
ningar är de jordarter som bygger upp en plats och deras egenskaper vad gäller 
uppbyggnad, struktur, sammansättning och eventuella kemiska egenskaper. I 
Uppland	och	speciellt	runt	Uppsala	finns	det	exempelvis	omfattande	områden	
med lera och då avses i första hand den glaciala och postglacial lera. Lerans upp-
byggnad och egenskaper ur många aspekter, men det är värt att understryka att 
den kan ha stor betydelse för de arkeologiska lämningar som kan vara uppbygg-
da eller nedgrävda i leran.
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Dessutom	 har	 olika	 jordartstyper	 olika	 egenskaper	 för	 infiltration	 och	 genom-
strömning	av	yt-	och	grundvatten,	vilket	i	sin	tur	kan	påverka	material	som	finns	i	
marken. En vanlig jordart som morän samt isälvmaterial, som grus och sand, är 
normalt genomsläppligt för vatten och i ytlagret även för luft, vilket kan skapa en 
nedbrytande miljö i marken för exempelvis trä och ben. Leran däremot är normalt 
ett tätt sediment som även kan behålla en hög fuktighet, dessutom är den glaciala 
leran i Uppland normalt varvig och innehåller hög kalkhalt (kalciumkarbonathalt, 
CaCO3). Hög täthet och fuktighet och hög kalkhalt är egenskaper som är mycket 
gynnsamma för goda bevarandeförhållanden.

I denna kvartärgeologiska beskrivning av området runt Gnista, beskrivs inled-
ningsvis den generella utveckling som bidragit till Upplands kvartära utveckling 
under de senaste 15 000 åren, dels utvecklingen och viktiga avsättningar som 
finns	i	Uppland	och	Uppsala,	samt	slutligen	en	avslutande	inblick	i	just	Gnistas	
kvartärgeologi. De referenser som utnyttjats för texten är: Gembert (1995); 
Hughes	m.fl.	(2015);	Järnefors	(1958);	Karlsson	&	Hansbo	(1981);	Möller	(1993);	
Risberg	m.fl.	 (1991);	 Sveriges	Geologiska	Undersökning	 (SGU)	 (1956,	 1992);	
Sveriges Nationalatlas (SNA) (2009).

Bakgrund

Avsmältningen av den senaste glaciationen i norra Europa (benämnd Weichsel) 
startade	för	c.	18	000	år	sedan	efter	en	maximal	utbredning	för	runt	20	000	år	se-
dan. Inlandsisen låg som ett omfattade täcke över norra Europa och Skandinavien, 
där den på sina håll nådde så långt som till den 40:e breddgraden och sträckte sig 
vidare österut. För ungefär 15 000 år sedan började deglaciationen ta fart på allvar, 
dock	i	början	med	en	lång	tid	med	flera	kalla	och	varma	faser,	för	att	till	slut	övergå	
i den interglaciala tiden (mellanistid) som råder nu, kallad Holocen.

Under den avslutande och längre kalla perioden av avsmältningen, stadialen 
Yngre Dryas (c. 13-12 000 BP), låg iskanten bl.a. runt Billingens nordspets i Väs-
tergötland, vilket skapade en fördämning som var förutsättningen för bildandet 
av det inledande stadiet av Östersjöns utveckling, Baltiska issjön (c. 15 000-
11 550 BP). I området skedde en komplicerad process med tillväxt och avsmält-
ning, men till slut fortsatte isen sin avsmältning norrut och fördämningen brast 
med tiden (c. 11 500 BP) och detta skapade en tappning och sänkning av Baltiska 
issjön,	som	enligt	vissa	uppgifter	uppgick	till	runt	26	meter.

Detta öppnade upp för en kontakt mellan Östersjösänkan och Västerhavet 
och saltvatten strömmade in i Östersjön och skapade ett bräckt innanhav, ett 
stadium	i	Östersjöns	utveckling	som	kallas	Yoldiahavet	(c.	11	550-10	800	BP).	
Samtidigt med utvecklingen av Östersjöns olika stadier så fortsatte avsmältning-
en av inlandsisen och bl.a. Uppland blev fritt från istäcket. I och med att inlands-
isen smälte från söder och norrut lättades även trycket mot underliggande land-
områden och landhöjningen kunde komma igång.
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I Sverige är det generellt Uppland som område som har legat längst under sjö- eller 
havsyta och fortsatte göra så i det stadium i Östersjön som kom efter Yoldiahavet, 
den	s.k.	Ancylussjön	(c.	10	800-9	500	BP).	Under	Ancylussjön	blev	Östersjösän-
kan åter isolerad genom att den fortsatta landhöjningen blockerade sund som 
kopplade ihop det med Västerhavet, vilket åter skapade ett sötvattentillstånd. De 
högsta punkterna i Uppland ligger i dess västra områden och landhöjningen gjorde 
att det Uppländska landskapets högsta punkter troligen började närma sig havsy-
tan under inledningen av det stadium som kom efter Ancylussjön, Litorinahavet 
(från c. 9 500 BP), då den globala havsytehöjningen gjort att salt havsvatten åter 
strömmade in i Östersjön via sunden i söder. På grund av den jämvikt som rådde 
mellan den eustatiska havsytestigningen och isostatiska landhöjningen låg Upp-
land länge i en stagnation, vilket gjorde att Upplands högsta höjder nådde havsytan 
först	för	6	500	år	sedan.	Litorinahavet	är	det	stadium	av	Östersjöns	utveckling	som	
betraktas som det saltaste stadiet, men med landhöjningen har förhållandena för-
ändrades fram till dagens Östersjön då det förhållandet förändrats igen.

topografin runt uppsala

Topografin	i	Uppland	har	haft	en	stor	betydelse	för	jordarternas	avsättning	och	
utbredningen som vi ser det idag. I området runt Uppsala domineras detta av fyra 
olika terrängformer: (a) stora slättområden med lera, (b) höjdområden som domi-
neras av berg i dagen och morän, (c) Uppsalaåsen som utbreder sig från norr mot 
söder rakt igenom centrala Uppsala smala och andra åsbildningar med isälvsmate-
rial, (d) samt djupa och/eller stora sedimentfyllda dalgångar. Slättområdena som 
sträcker ut sig runt N, NV och SV om Uppsala har i de norra delarna en medelhöjd 
över havet på 15 – 20 meter och i de södra delarna 5 – 10 meter.

I och med att landhöjningen pågått sedan inlandsisens avsmältning har detta 
tydligt präglat Upplands landskap. På grund av att höjdskillnaderna runt Uppsala 
inte	skiljer	sig	särskilt	signifikant,	så	kommer	en	sänkning	av	havsnivån	på	bara	
några meter ha betydande konsekvenser för miljön och i vissa fall har detta lett 
till att stora områden blivit torrlagda under en relativt kort tid. Det skapar nya 
områden som blir tillgängliga för exploatering, med näringsrika marker som 
gynnar jordbruk. Ny mark öppnar även för nya bosättningar som låg alldeles i 
närheten av dåtida farleder som existerat så länge vattenleder i dalgångarna varit 
farbara.

Upplands kvartärgeologi

I	det	Uppländska	landskapet	återfinns	lämningar	efter	processer	och	avsättningar	
av inlandsisen och dess smältvatten, havsmiljön och landhöjningen och en post-
glacial tillväxt av bl.a. torvmarker. Vissa av de avsättningar som blivit kvar domi-
nerar	förhållandena	i	områdena	runt	Uppsala.	Där	återfinns	typiska	avsättningar	i	
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form av morän, olika typer av lera och organiska sediment tillsammans med mate-
rial transporterat med smältvattnet från inlandsisen, samt svallpåverkade 
avsättningar.
Ett	 sätt	man	klassificerar	 jordarter	 är	 genom	kornstorleken,	och	partiklarna	

tillsammans med sammansättningen av dessa ger jordarten dess egenskaper, 
som löslighet i vatten och därmed transportsträcka i samband med avsättningen, 
porositet och vattengenomsläpplighet. Morän är normalt en osorterad glacial 
avsättning	och	är	en	blandning	av	flera	olika	kornstorlekar.	Moränen	uppkom	
när inlandsisen eroderade underlaget (både berg och jord) och plockade upp 
erosionsmaterial och tidigare avsatta material som fanns på markytan, exempel-
vis efter tidigare istider och mellanistider. Det material som plockades upp och 
transporterades i denna process utgjorde grunden för den jordart som sedan 
skulle bildas i samband med den senaste avsättningsprocessen. Vissa partiklar 
hade då brutits sönder under erosions- och transportprocessen och hade blan-
dats med äldre sediment

I fallet med det som sedan blev jordarten morän, då materialet i huvudsak 
smälte fram ur inlandsisen, kom materialet slutligen att bilda en blandning bestå-
ende	av	varierande	mängd	block-,	sten-,	grus-,	sand-,	silt-	och	lerpartiklar.	Kom-
positionen av och egenskaperna hos de olika kornstorlekarna och eventuell 
blockhalt avgörs främst av de bergarter som den eroderade berggrunden eller 
andra lösa partiklar bestod av. Men det är även avgörande hur långt materialet 
hade transporterats innan avsättning och hur mycket äldre sediment som blivit 
inblandad.
De	 minsta	 partikelstorlekarna	 –	 ler	 (lermineral)	 –	 återfinns	 framför	 allt	 i	

jordarten lera. Gränsen för partikelstorleken ler ligger vid en diameter av 2 µm 
eller mindre enligt SGF-skalan, d.v.s. utgörs ett lermineral. Vid en kornstorlek 
mindre	 än	 0.063	 µm	 betraktas	 ler	 som	 finler.	 Jordarten	 lera	 får	 genom	 sin	
finkornighet	egenskaper	som	hög	porositet	och	låg	permeabilitet,	d.v.s.	den	har	
hög procentandel porer men de är så små och har dålig sammankoppling att det 
ger låg genomsläpplighet för mark- och grundvatten. Blandas leran med små 
mängder vatten, har den därför egenskapen att bli plastisk i sin struktur. I och 
med	lerpartiklarnas	finkornighet	kan	de	transporteras	löst	i	vattnet	långa	sträck-
or	innan	avsättning.	Detta	göra	att	jordarten	lera	framför	allt	återfinns	i	sänkor	
och	dalgångar	och	kan	täcka	stora	områden	och	ibland,	om	förutsättningar	finns,	
även kan uppvisa en varvighet efter variation i avsättningen över året.

Glaciallera kallas den lera som bildades genom avsättning av sediment som 
kom ut med smältvattnet i och med isens avsmältning. Längs ostkusten, bl.a. i 
Uppland, kan den uppvisa säsongsbetonad varvighet med s.k. sommar- och vin-
tervarv	och	den	återfinns	i	områden	som	både	motsvarar	djupare	och	grundare	
bottnar. Genom att inlandsisen i områden som Uppland rört sig över och erode-
rat kalkhaltig berggrund (kalciumkarbonat, CaCo3), så är glacialleran i stora de-
lar av Uppland (som Uppsala) präglad av hög kalkhalt (se nedan).
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Den lera som kallas postglacial lera har däremot bildats genom att lerpartiklar som 
den i glacialleran omsatts och transporterats och avsatts ytterligare en gång, bl.a. 
genom kustprocesser via svallning längs stränder (vågprocesser) samt genom ut-
strömning	från	landområden	via	ytavrinning	och	fluviala	processer	(strömmande	
vatten). Den postglaciala leran avsätts vanligen på djupare vatten och ovanpå gla-
cialleran och har en blågrå färg samt saknar både kalkhalt och varvighet.
Kornstorleken	på	avsatta	partiklar	och	sediment	avgör	även	mycket	de	påver-

kats	 av	 erosion	 i	 samband	med	 kustprocesser	 under	 landhöjningen.	 Ju	 större	
kornstorlek desto mer energi krävs i vattnet för att kornen ska fångas upp och 
transporteras av vattnet. Däremot krävs det mindre energi för att hålla små par-
tiklar	 lösta	och	i	transport	 i	vattnet.	Eftersom	leran	består	av	de	finkornigaste	
partiklarna, som ler och silt, kan dessa lättare transporteras långa sträckor om de 
är lösta i vattnet, dock kan leran vara mycket kompakt med starka kemiska bind-
ningar (kohesionskrafter) som gör den svåreroderad. Resultatet av detta bir att 
framför allt grus, sand och grovsilt är de mest lätteroderade partiklarna i en 
jordart.
Moränen	 däremot,	 som	 består	 av	 flera	 olika	 kornstorlekar,	 kan	 i	 förekom-

mande fall delvis bli upplöst i samband med vågprocesser, men bara vid ytskik-
tet. Block, sten och grövre grus stannar mer eller mindre kvar på samma plats 
medan ler-, silt- och sandpartiklar lättare svallas ur och transporteras bort av 
vattnet. Moränens ytskikt går då från primärt avsatt morän till svallat, där bara 
de	stora	fraktionerna	finns	kvar	i	ytan.	I	det	Uppländska	landskapet	finner	man	
huvudsakligen sandig-siltig morän men på de platser där vågverkan varit stark 
kan	man	även	återfinna	s.k.	svallad	morän.	Genom	detta	varierar	moränens	sam-
mansättning mellan olika platser både på grund av olika typer av förutsättningar 
vid avsättningen från inlandsisen och kraften på vågerosionen i samband med 
landhöjningen.

I Uppland, som påverkats kraftigt av både inlandsisen, havet och postglaciala 
processer som exempelvis landhöjningen, blir spåren ofta tydliga och det kan 
även	 ses	 tydligt	 på	 en	 jordartskarta	 tillsammans	 topografin	 genom	
höjdförhållanden, där berg i dagen generellt ligger på höjderna. Runt om berg-
grunden	finner	man	morän,	det	mer	finkorniga	materialet	från	moränen	kan	ha	
transporterats bort från höjderna och har sedan sedimenterat längre ner i topo-
grafin	 som	svallmaterial	 (grus,	 sand).	 I	 lägre	 liggande	områden	och	dalgångar	
återfinns	 stora	områden	 av	 glacial-	 och	postglacial	 lera,	 där	 den	 glaciala	 leran	
ligger synlig högre upp i terrängen och längre ner kan den vara täckt av postgla-
cial lera (Figur 1).

Som nämnts tidigare karakteriseras många av Upplands jordarter av den höga 
halten kalciumkarbonat (CaCO3).	Norr	 om	Uppland,	 i	Gävlebukten,	finns	 en	
kalkrik berggrund och inlandsisen eroderade denna berggrund. Sedan kom frag-
ment och partiklar av detta kalkrika material att transporteras söderut i isens 
färdriktning. Framför allt norra och östra Uppland, som ligger närmast området 
med	kalkberggrund,	fick	genom	detta	stora	mängder	av	kalkrikt	material	vilket	
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sedan sammanblandades med annat material i samband med bildandet av jordar-
ter. Det var framför allt i samband med bildandet av glacialleran som detta blan-
dades in och avsattes med leran i samband med isavsmältningen.

Halterna av kalciumkarbonat i marken varierar från område till område, men 
generellt har hela Uppland en högre halt med kalciumkarbonat än kringliggande 
regioner. En speciell effekt av detta är den postglaciala markvittring som sker i 
dessa jordarter och där kalciumkarbonat löses upp och dels rör sig ner i marken 
till grundvattenytan och även transporteras bort med grundvattnet. Det skapar 
höga kalciumhalter i vattnet, vilket ger utfällningar och återbildning på andra 
platser (exempelvis kalkgyttja) eller märks i hårt grundvatten, vilket yttrar sig i 
utfällningar och avlagringar. Detta kan betecknas som negativt när det kommer 
till praktiskt vardagsliv, även om det inte har någon negativ hälsoeffekt.

Men desto viktigare är att det ur ett arkeologiskt perspektiv är det positivt. 
Den höga kalkhalten i mark och vatten skapar en mer motståndskraftig situation 
mot exempelvis markförsurning och detta är fördelaktigt vid bevarande av ex-
empelvis benmaterial efter människor och djur. Den bevarande effekten blir 
dessutom ytterligare förstärkt genom lerans täthet, som skyddar exempelvis 
benmaterial från att luft tränger ner i marken och om leran även håller en hög 
fuktighet kan det skapa mycket goda bevarandeförhållanden.

Området runt Gnista

Gnista ligger beläget ungefär två kilometer sydöst om Uppsalas centrala kärna (Fi-
gur 1). Området utgörs av några små kullar bestående av morän och berg i dagen 
vilka ligger omgivna av stora områden med glaciallera och postglacial lera. Områ-
dena med berg i dagen och morän som framför allt ligger norr, öster och sydost 
om Gnista skapar ett ö-område som kommit upp ur havet genom landhöjningen 
innan de närmaste lägre liggande områdena.

Troligen har vattnet eroderat öarna och blottlagt berggrunden samtidigt som 
moränens ytskikt svallades ur från lättare jordartsmaterial så som ler, silt och 
sand.

Sediment transporterades därefter en bit bort och i första hand lerpartiklar 
avsattes	i	den	s.k.	postglaciala	leran	som	överlagrar	glacialleran.	Däremot	finns	
det inga registrerade avsättningar av svallmaterial från vågverkan på kustlinjen 
längs höjdområdena, så de eventuellt omsatta sedimenten med sand och silt lig-
ger med stor sannolikhet djupare ner under lerlagren. Man kan av det dra slut-
satsen att området runt Gnista inte blev speciellt hårt utsatt för svallprocesser, 
vilket i sin tur kan bero på att området ligger skyddat av större höjdområden i 
öster om området (varifrån störst vågverkan kommer), vilka skapat en lugnare 
miljö ur den aspekten.
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Figur 1 Jordartskarta över området vid Gnista. Röda fält visar berg i dagen, blåa fält 
visar morän, gula fält visar glacial lera och beigea fält visar postglacial lera (SGU 1992).

Strandlinjekartor visar att området kom upp ur havet för ca 2000 år sedan vilket 
troligen gjorde de då existerande öarna till lämpliga platser för bebyggelse under 
järnåldern. De stora områdena av lermark runtom området visar att öarna vid den 
tiden troligen låg alldeles intill de då existerande större vattendragen, centralt i 
Uppsalas skärgård.
Den	höga	kalkhalt	som	finns	i	marken	och	framför	allt	i	glacialleran	som	do-

minerar platsen för de arkeologiska utgrävningarna, bör ha haft en mycket posi-
tiv och bevarande effekt på framför allt benfynden vid utgrävningen av detta 
område. Högre halt av kalciumkarbonat i marken skulle kunna fungera som en 
buffert som ökar motståndskraften mot ett eventuellt lågt pH-värde i vatten som 
rör sig i marken. Utöver detta så har leran i Uppland en hög halt av lermineral 
och	den	betecknas	 som	 styv	 (40-60%	 lerhalt)	 till	mycket	 styv	 (>60%	 lerhalt),	
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vilket ger en låg genomsläpplighet (permeabiliteten). Detta ger en skyddande ef-
fekt och innebär att fynd skyddas mer från både vattengenomströmning och luft 
som ökar nedbrytning respektive oxideringen av organiskt material. Dessa två 
effekter bör ligga bakom de mycket välbevarade fynden av ben som framkom i 
skelettgravar i Gnista.
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